
7. A Učivo 15. - 19. 6. 

Český jazyk 

Ahoj děti, už jste se konečně dočkaly😊Zasílám poslední učivo.Chválím 

opětovně všechny děti, které poctivě plnily zadané úkoly a zúčastňovaly se 

online výuky.Příští školní rok se tato snaha projeví.Užijte si zbývajících dnů do 

konce školního roku, na který určitě nikdo z nás nezapomene!!!! Těšte se na 

zasloužené prázdniny!!! HB😊 

1. Trénovat učivo ze skladby – Vh, Vv, druhy Vv 

2. Všichni do konce týdne  - test Alf – druhy Vv!!! 

3. Trénovat průběžně pravopis online!!! 

4. Závěrečné shrnutí učiva při online výuce 😊 

Literatura 

Nezapomenout přečíst aspoň 1 knihu přes prázdniny a zapsat ji podrobněji 

do ČD, zapsat předcházející zadané knihy, kontrola 1. týden v září!!!!! 

 

Anglický jazyk 
A) KONTROLA A OPRAVA 
•59/4 
3) has to go  
4) have to practise 
5) don´t have to revise 
6) have to help 
7) has to cook 
8) doesn´t have to buy 
•59/6 
2) Do you have to go shopping with your parents? - Yes, I do. /No, I don´t. 
3) Do you and your classmates have to stand up when a teacher comes into the classroom? - Yes, we 
do.  
4) What jobs do you have to do in the house? - I have to… 
5) How often do you have to tidy your room? – I have to tidy my room once a week/every day… 
6) What time do you have to get up on school days? – I have to get up at … 
 
B) Učebnici Project 2 ukončíme souhrnným opakováním v pracovním sešitě str. 64/3, str. 65/6,8 
(uděláme společně na Zoomu).  
 
C) Opakujte a procvičujte na ALFovi. 
  
 
 
 
 
 
 



Matematika 

 
Cvičení str. 206-210 
 
 



 

Přírodopis 
Přepsat do sešitu a vyplnit tabulku – zkontrolujeme ve škole (přinést s sebou!!!) a na zoomu 

Do tabulky vyplňujte: 

-zařazení – např. žahavci 

- názvy typů soustav – např. nervová s. – žebříčkovitá, cévní s. - otevřená  

-pokud soustava nemá označení, vyplňte popis soustavy – např. nervová s.  – primitivní mozek, trávicí 

s. – 1 tělní otvor + láčka 

- u smyslů stačí vypsat, jaké smysly živočich má  

-u regenerace stačí psát ano/ne 

- u pohlaví, zda je hermafrodit nebo má oddělené pohlaví 

-políčka vyplněná černě si proškrtněte, nevyplňujte 

Opakování - bezobratlí 

 nezmar ploštěnka hlemýžď žížala saranče 

Zařazení      

Nervová s.      

Trávicí s.      

Cévní s.      

Smysly      

Dýchací s.      

Vylučovací s.      

Regenerace      

Pohlaví      

 

Pro zájemce - přečíst články – zajímavosti o členovcích 

https://21stoleti.cz/2012/02/22/10-obru-s-clankovanym-telem/ 

https://epochaplus.cz/zajimavosti-a-rekordy-z-hmyzi-rise-blecha-zvladne-vic-nez-trenovany-

astronaut/ 

 
 
 
 
 
 

https://21stoleti.cz/2012/02/22/10-obru-s-clankovanym-telem/
https://epochaplus.cz/zajimavosti-a-rekordy-z-hmyzi-rise-blecha-zvladne-vic-nez-trenovany-astronaut/
https://epochaplus.cz/zajimavosti-a-rekordy-z-hmyzi-rise-blecha-zvladne-vic-nez-trenovany-astronaut/


 

Dějepis 
Evropa 16. století 

 

−      Náboženské konflikty – vrcholí reformace 

−      Mocenské soupeření mezi Anglií, Francií a Nizozemskem 

−      Francie ve 2. Polovině 15. Století silný stát se silným panovníkem – zvítězila ve stoleté válce, sjednocuje se, 

francouzština spisovný jazyk, stálá armáda → francouzští panovníci se pokouší o velmocenskou 

politiku → soupeří s Habsburky, kteří se stejně jako oni chtějí prosadit v Itálii 
František I. 

−      Francouzský král 

−      Soupeř Karla V. 

−      Uzavřel spojenectví s papežem 

−      Spojenectví s Osmanskou říší, přesto je Karel porazil 
1527 Sacco di Roma 

−      Rabování Říma 

−      Vítězství Karla V. – nechal zde vyřádit své vojáky 

−      Italové považují za konec renesance 

−      Papež utekl z Vatikánu a schoval se v Andělském hradu (pevnost) 

−      Nedá se říci, že jedna strana vyhrála – Karel V. měl určitou převahu 

Francie 

−      Válčení s Habsburky je vyčerpávající 

−      Hugenotství (kalvinismus) – náboženské spory 

−      Od 60. Let 16. Století začínají náboženské války (do konce 16. Století) 

−      Dynastická krize - rod začíná vymírat a vzdálení příbuzní se chtějí dostat na trůn 

−      1572 Bartolomějská noc – zasnoubení Kateřiny Mediccejské a Jindřicha Navarského – byla katolička a on 
Hugenot – nechala povraždit všechny Hugenoty – Jindřich byl v domácím vězení – podařilo se mu utéct a 

znovu se postavil do čela Hugenotů → 1589 prohlášen za krále (Karel IX. umírá → vymírá rod z Valois) – 
katolíci ho nechtěli přijmout 

−      1593 Jindřich IV. Konvertuje ke katolictví → 1594 slavnostně korunován s většinovým souhlasem 

−      1598 edikt nanský – dokument, který „zrovnoprávňuje“ Hugenoty → další země s náboženskou svobodou 

−      Podpora podnikání, koloniální cesty 

−      Posiluje stát ekonomicky i mocensky 

−      1610 zavražděn po cestě na mši → vláda Marie Meddiccejské    

−      Ve Francii až do roku 1848 vládnou Bourboni (1848 končí království) 
Anglie 

−      Válka růží (Lancasterové, Yorkové – 2 větve Plantagenetů) 

−      ‚nekvalitní‘ vladaři → ve sporech se daří druhé straně 

−      Jindřich VII. Tudor ukončil válku růží (1485) → v 1. Polovině vládl velice kvalitně, dal dohromady zemi 
Jindřich VIII. (1509 – 1547) 

−         6 žen 

−         1. Žena Kateřina Aragonská (Španělka, katolička) – chce se s ní rozvést → spor s katolickou 

církví → 1533 zakládá anglikánskou církev 

−      Zestátnil církev → on je hlavou církve 

−      Majetek katolické církve je nyní majetkem anglikánské církve 

−      Dnes katolické pouze Irsko 

−      Autoritativní 

−      Snaží se dát Anglií dohromady 

−      Když zemřel, jeho syn byl mladý – Eduard VI. 

−      1547 – 1553 

−      Vznikaly o něm mýty (román Princ a chuďas) 

−      Za jeho vlády začíná anglikánská církev přijímat některé 
reformní myšlenky – puritáni, presbyteriáni (kalvinismus) 

−      Eduarda vystřídala jeho sestra Marie (katolička) a vzala si Filipa II. Habsburského (syn Karla V., 

španělský král 2. Pol. 16. Století) → Angličané nechtějí, aby vládla katolička (1553 – 1558) 



−      1558 přichází na trůn Alžběta I. (mladší sestra Marie) 
Alžběta I. 

−         1558 – 1603 

−         Nikdy se nevdala 

−         Rozvíjí se mořeplavba – Virginie se jmenuje podle Alžběty 

−         Francis Drake – pirát, 2. Obeplul svět, sir, admirál 

−         Potlačila katolické vzpoury 

−         Katolíci chtějí na trůn dosadit Marii Stuartovnu – nakonec popravena → špatně přijato ve Španělsku 

−         Alžběta nechala nizozemské (Nizozemsko država Španělska) povstalce přistávat na skotském 

břehu → naštvalo španělského krále – povstalci mohli útočit na Španělsko 

−         Armada – loďstvo španělského krále – Angličané znali lépe moře, Španělé se vůbec nevylodili 

v Anglii → vrátila se jich asi desetina 

−         Alžbětinské divadlo – Shakespeare 

−         Vystřídala Španělsko jako námořní velmoc 

−         Vznik 1. Východoindické společnosti 

−      Vytvořila základny v Indii – z těchto míst obchodovali s Evropou 

−      Vychovávali si vlastní vojáky a šlechtice – vraceli se do Anglie s velkým množstvím peněz 

−           Svobodný, liberální život – nezvyklé oproti zbytku Evropy 

−           Velký rozvoj kultury 

−           Smrtí Alžběty vymírají Tudorovci na anglickém trůnu (1603) 

−           Na trůn nastupuje Jakub I. Stuart (potomek Marie) 
Španělsko 

−         Escorial – nové sídlo španělských králů 

−         Protestanti nemají šanci 

−         Nuceno vyhlásit státní bankrot – 1574 – koruna nemohla dostát svým závazkům 

−         Španělé vydělávali nejvíce peněz z daní z Nizozemska – více než ze zlata z Ameriky 

Nizozemsko 

−         Državou Španělska (dědictví) 

−         1566 začíná Nizozemské povstání 

−         Tažení vévody z Alby – Albova hrůzovláda – pacifikace nepokojů, zabíjí i významné šlechtice (hrabě 

Egmont a Hoorn → politická opozice → popraveni) 

−         Na začátku 70. Let začínají lidová povstání (gézové = žebráci) – schovávali se v lesích a na moři a 
přepadali španělské vojáky (podporováni Alžbětou I.) 

−         1572 vylodění Nizozemců v přístavu Brieille 

−         1581 se severní provincie prohlásily za nezávislí stát Spojené provincie Nizozemské, zbytek zůstal 
Španělsku (Španělské Nizozemí = dnešní Belgie) – až do roku 1648 museli o nezávislost bojovat 
(uznáno po třicetileté válce) 

 
 

Zeměpis 
 
Zeměpis 7          / 25. týden/       15. -19.6. 

Vracíme se do Evropy        s. 122 – 123 
 

Evropa tvoří s Asii celek zvaný Euroasie. Evropa je z kulturně historických důvodů považována 

za samostatný světadíl. 

Evropa je světadíl, který zasáhly obě světové války. Převážná část území žije naštěstí díky 

mezinárodní spolupráci v míru a demokracii. Poznávání světa nám rozšiřuje obzory. Mnoho 

věcí bereme jako samozřejmost žít v míru, mít plnou ledničku, svého lékaře, uskutečňovat 

své sny. 



Česko je oblíbeným místem pro zahraniční turisty. 

Úkol:  

Zjisti, kolik návštěvníků k nám přicestovalo v uplynulém roce? 

Která místa jsou navštěvována nejvíce? 

Co je třeba zlepšit, aby zájem zahraničních turistů o naši zemi se ještě zvýšil? 

Naše země leží v srdci Evropy. Vyhledej krajní body naší země?  Dále krajní body našeho 

světadílu. 

Pokud budeš cestovat po Česku, narazíš na místní názvy poušť, step nebo Sibiř. Zjisti, kde se 

taková místa nacházejí? 

PODLE učebnice OPAKOVAT AFRIKU !!  uč. str.16 – 39 

 

Občanská výchova 
 
ORV 7                25. týden 

Bezpečné sportování 
 

Nebezpečí je součástí života. Je třeba tuto skutečnost vnímat. Pro svoje bezpečí a pro 

bezpečí svého okolí je vhodné znát základní pravidla bezpečnosti, věnovat se předcházení 

nebezpečí. Znát pravidla chování v krizové situaci. 

Lidská práva v dokumentech 

Všeobecná deklarace lidských práv – souhrn lidských a občanských práv a svobod. 

Základní lidská práva jsou práva platná pro všechny lidi na světě, bez ohledu na jejich rasu, 

pohlaví, národnost, jazyk, náboženské přesvědčení nebo politickou příslušnost. Na základě 

mezinárodních smluv o lidských právech se jednotlivé státy zavazují je dodržovat. 

Svoboda je možnost volby. Svoboda není nezávaznost, ale stanovení vnitřních pravidel. 

 

Informatika 
Děkuji všem za odeslané práce z excelu, velké množství z vás se s tímto úkolem popralo na výbornou. 

Kapitolu excel tímto uzavírám a na začátek nové látky již nemáme čas, z toho důvodu vám posílám 

toto video, po jehož shlédnutí se dozvíte několik triků, které lze uplatnit při práci na počítači 

https://www.youtube.com/watch?v=s7Sm5fxoTYg 

https://www.youtube.com/watch?v=s7Sm5fxoTYg

